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4.

A. Instalar e ajustar o canote
FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS
• Selim

• Anel de vedação
inferior

• Canote

• Avanço longo
hexagonal de 5 mm

• Cunha de canote e
parafusos

• Chave de torque

1.
2.

1

INSTALAR COMPONENTES COMUNS
Aperte o parafuso apenas até o ponto em que
nem o canote nem a cunha deslizem para
baixo. Não aperte totalmente ainda.

8.

Instalar componentes comuns

C. Instalar o desviador traseiro

Para ajustar a altura do selim, solte o
parafuso da abraçadeira de canote, ajuste a
altura e aperte novamente os parafusos até o
valor de torque recomendado.

PARAFUSO
DO CANOTE

1.

PARAFUSO
DO CANOTE

Remova qualquer fita ou tira de borracha ao
redor da cunha do canote antes da instalação.
Instale o anel de vedação inferior na parte
inferior do canote.

5.
6.

Instale o selim. Certifique-se que a aba da
abraçadeira se ajuste perfeitamente ao
formato do trilho de selim.

NOTA

Use um soquete de avanço
longo de 5 mm em sua chave de torque
para apertar o parafuso do canote. Isso
proporcionará um ajuste aprimorado do
parafuso e evitará marcas de chave no
acabamento da bicicleta.

Para ajustar o ângulo da parte superior
do selim, solte o parafuso de compressão
traseiro, ajuste o ângulo e volte a apertar o
parafuso.

D. Instalar o limitador de corrente

1.

B. Instalar o desviador dianteiro

1.
NOTA

Para inserção completa do
canote, pode ser necessário remover o anel
de vedação inferior.

3.

Instale o desviador traseiro na gancheira do
desviador traseiro. Aperte até a especificação
de torque do fabricante do equipamento
original.

Insira o tubo vertical no canote. Certifiquese de colocar a cunha no canote antes da
inserção.

7.

2

Use o parafuso e a arruela de carbono
especial para instalar o desviador dianteiro
na base da gancheira do desviador dianteiro.
Aperte o parafuso apenas até o ponto em
que o desviador não deslize para baixo. Não
aperte totalmente ainda.

Para ajustar a posição do selim para frente ou
para trás, solte o parafuso de fixação do trilho
lateral, deslize o selim e depois, reaperte o
parafuso.

3

Instale o limitador de corrente na base da
gancheira do desviador dianteiro. Aperte o
parafuso até o torque de 3 Nm.
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ROTEAR E INSTALAR FREIOS

A. Instalar o freio traseiro no quadro

1.
2.
3.

B. Instalar freio dianteiro e mangueira
do freio

Consulte a figura na parte inferior da página
5 para conferir os locais corretos do conduíte
para cabo no tubo dianteiro.

1.
2.

Remova o ilhó de borracha do chainstay do
lado sem tração.
Deslize o ilhó na mangueira do freio e roteie-a
através do orifício do ilhó.

3.

Posicione o rolamento inferior na abraçadeira
de garfo.

Roteie a mangueira através do movimento
central, subindo pelo tubo inferior e saindo
pelo tubo dianteiro.

Rotear o conduíte para cabo do desviador
traseiro

A. Mecânico
Rotear o conduíte para cabo do desviador
dianteiro

1.

Roteie a mangueira pelo furo de acesso do
garfo (lado sem tração) e para cima através do
furo na parte traseira do tubo de direção.

1.

Roteie o conduíte para cabo do desviador
dianteiro a partir do tubo dianteiro, descendo
pelo tubo inferior e saindo pelo orifício do tubo
dianteiro na base do tubo vertical.

3.

Insira o ilhó no conduíte para cabo e posicione
o conduíte para cabo na parada do desviador
dianteiro.
Ajuste o ilhó no local adequado do quadro.

2.

5.
6.

Roteie o conduíte para cabo do desviador
traseiro a partir do orifício do chainstay,
através do movimento central, subindo pelo
tubo inferior e saindo pela parte superior do
tubo dianteiro.

Conecte o freio ao garfo. Aperte o parafuso
apenas até o ponto em que o freio não deslize
para baixo. Não aperte totalmente.

2.
4.

ROTEAR CABOS E CONDUÍTES PARA CABOS ATRAVÉS DO QUADRO

Encaixe o ilhó novamente no orifício do
chainstay.

Do lado com tração do tubo dianteiro até o
lado sem tração, a localização das mangueiras
e dos conduítes para cabo é:

MANGUEIRA
DO FREIO
TRASEIRO
CONDUÍTE
PARA CABO DO
DESVIADOR
TRASEIRO

Parafuse o freio no local adequado.

CONDUÍTE
PARA CABO
DO CÂMBIO
DIANTEIRO

1. Conduíte para cabo do câmbio dianteiro
2. Mangueira do freio traseiro
3. Conduíte para cabo do desviador traseiro
4

5

3

3.
4.

3

Rotear cabos e conduítes para cabos através do quadro

3.

Posicione o ilhó ao redor do conduíte para
cabo do desviador e insira o ilhó na parte
inferior da gancheira do lado com tração.

Enquanto segura o conduíte para cabo e a
mangueira no tubo dianteiro, mova a guia pelo
tubo inferior para alinhar os orifícios de guia
aos orifícios da parte inferior do tubo inferior.

2.

Rotear cabos e conduítes para cabos através do quadro

B. Di2

Aperte os parafusos até 1,2 Nm.

Rotear o cabo do desviador dianteiro

1.

Posicione o conduíte para cabo na parada do
desviador dianteiro traseiro.

2.
3.

3.
4.
Instalar a guia de cabo do tubo inferior

1.
2.

Conecte o cabo do desviador dianteiro ao
desviador dianteiro.
Insira o cabo no ilhó, através do orifício na
parte inferior do tubo vertical e saindo pelo
movimento central.
Ajuste o ilhó no local adequado do quadro.

Instale a tampa de armazenamento com a
alavanca apontando para o lado com tração.

Na parte inferior do tubo inferior, use dois
parafusos para conectar a guia de cabo ao
quadro. Aperte os parafusos até o torque
de 3 Nm.

Deslize a guia de cabo para dentro do orifício
de acesso do tubo inferior e sob os cabos e a
mangueira.
Encaixe os cabos e a mangueira nas fivelas da
guia no local e na ordem correta (do lado sem
tração ao lado com tração):
1. Freio traseiro
2. Desviador dianteiro
3. Desviador traseiro

Instalar o quadro de vitrine de tubo inferior

1.
MANGUEIRA
DO FREIO
TRASEIRO

Instale o quadro de vitrine no orifício de
armazenamento do tubo inferior.

Rotear o cabo do desviador traseiro
TAMPA FECHADA

NOTA
Certifique-se de que a aba do
quadro de vitrine está no topo do orifício de
armazenamento.

CONDUÍTE
PARA
CABO DO
DESVIADOR
TRASEIRO
CONDUÍTE
PARA CABO
DO CÂMBIO
DIANTEIRO

NOTA

4.

O freio traseiro deve ser
instalado e a mangueira, roteada para cima
através do tubo dianteiro.

Consulte o Apêndice quanto ao procedimento:
Monte e instale a porta de armazenamento do
tubo inferior.

Dica do construtor profissional: Para ajudar na
instalação, use o Kit de roteamento de cabo interno
Park Tool IR-1.2.

1.

6

7

Conecte o cabo do desviador traseiro ao
desviador traseiro.

3

2.

3

Rotear cabos e conduítes para cabos através do quadro

4.

Roteie o conduíte para cabo do desviador
traseiro a partir do orifício no chainstay do lado
com tração até o orifício do movimento central.

5.

Roteie o fio da bateria para dentro através do
orifício de armazenamento e para fora pelo
orifício do movimento central.

A essa altura, deve haver três fios saindo do
orifício do movimento central.

9.

Rotear cabos e conduítes para cabos através do quadro

3.

Na parte inferior do tubo inferior, use dois
parafusos para conectar a guia de cabo ao
quadro. Aperte os parafusos até 3 Nm.

Instale a tampa de armazenamento com a
alavanca apontando para o lado com tração.

Instalar o quadro de vitrine de tubo inferior

1.

Instale o quadro de vitrine no orifício de
armazenamento do tubo inferior.
NOTA
Certifique-se de que a aba do
quadro de vitrine está no topo do orifício de
armazenamento.

3.

4.

Posicione o ilhó ao redor do conduíte para
cabo do desviador e insira o ilhó na parte
inferior da gancheira do lado com tração.

6.

Rotear a bateria e instalar

1.
2.

Deslize a bateria, o fio e o conjunto da guia de
cabo no orifício de armazenamento e sob a
mangueira do freio.

Roteamento dos cabos do guidão
Dicas do construtor profissional:

Posicione a bateria no suporte da bateria e na
guia de cabo.

1. 	Para ajudar na instalação, use o Kit de
roteamento de cabo interno Park Tool
IR-1.2.

Aperte os parafusos até 0,3 Nm.

2.

7.
8.
3.

Consulte o Apêndice quanto ao procedimento:
Monte e instale a porta de armazenamento do
tubo inferior.

Conecte o fio da bateria à bateria.
8

2. 	Para facilitar o roteamento de cabo,
posicione o guidão em um equipamento
de suporte da bicicleta.

Aperte os parafusos até 1,2 Nm.

Encaixe a mangueira do freio traseiro na fenda
do lado sem tração do guia de cabo.
No topo do tubo dianteiro, segure a mangueira
do freio traseiro e mova a guia pelo tubo
inferior para alinhar os orifícios de guia aos
orifícios da parte inferior do tubo inferior.

9

3

1.
2.

Rotear cabos e conduítes para cabos através do quadro

4
4.

Roteie o fio Park Tool a partir da extremidade
direita do guidão através do guidão e saindo
pela extremidade esquerda.

Conecte os dois fios ao terminal do guidão.

4.

Instalar o garfo

1.

Puxe o fio Di2 (1200 mm) da alavanca
de câmbio longa da esquerda a partir da
extremidade direita do guidão através do
guidão e saindo pelo orifício da alavanca de
câmbio na parte inferior do lado esquerdo.
Passe uma fita para fixar o fio no guidão.

INSTALAR O GARFO

2.
3.

Com o rolamento inferior instalado no garfo,
deslize para cima o tubo de direção e a
mangueira do freio através da parte inferior do
tubo dianteiro.

Instale nesta ordem: Ilhó do IsoSpeed
dianteiro, espaçador do IsoSpeed, rolamento
superior, anel dividido e tampa superior.

Guie a mangueira do freio para fora através do
orifício do cabo do tubo superior.
Deslize o tubo de direção através do conjunto
do IsoSpeed.

NOTA

NOTA

A localização dos dois fios no
terminal do guidão não importa.

5.

3.

Roteie um fio Di2 através do topo do tubo
dianteiro, descendo pelo tubo inferior e saindo
pelo orifício do movimento central. Esse fio se
conecta à alavanca de câmbio.

Certifique-se de que as duas
mangueiras do freio e os cabos do desviador
estão posicionados no orifício do cabo do tubo
superior.

5.

MANGUEIRA DO
FREIO DIANTEIRO
MANGUEIRA
CABO DO
DO FREIO
DESVIADOR
TRASEIRO
DIANTEIRO

Agora, deve haver quatro fios Di2 saindo do orifício
do movimento central.

Roteie o fio Di2 da alavanca de câmbio curta
da direita através do orifício da alavanca de
câmbio na parte inferior do lado direito e
saindo pela extremidade direita do guidão.
Passe uma fita para fixar o fio no guidão.

6.

Conecte os quatro fios à caixa de junção. A
localização dos fios não importa.
CABO DO
DESVIADOR
TRASEIRO

Agora, deve haver dois fios Di2 saindo da
extremidade direita do guidão.

7.	Insira a caixa de junção e os quatro fios

no orifício do movimento central e no tubo
inferior.

10
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Instale o protetor da testa. Flexione os lados
do protetor da testa para fora e posicione-o no
topo do tubo dianteiro.

5

ROTEAR E INSTALAR O AVANÇO E O GUIDÃO

2.

Instale o avanço

1.
2.

Instale qualquer espaçador da caixa de
direção e avanço desejados sobre o tubo de
direção.

Posicione o guidão no avanço e aperte
os parafusos da placa frontal segundo as
especificações.

5

Rotear e instalar o avanço e o guidão

A. Mecânico

B. Di2

Conectar a mangueira do freio e os cabos/
conduíte para cabo

Instalar a guia de cabo do tubo superior

1.

Alinhe o avanço e aperte os parafusos
de compressão do avanço com o torque
recomendado.

2.
NOTA

Certifique-se de que as abas do
suporte estejam alinhadas aos espaçadores do
avanço.

3.
Instalar o guidão

1.

1.

Instalar a guia de cabo do tubo superior

Encaixe o suporte de cabos no guidão. A
localização é importante, pois o suporte ficará
no avanço.

Se o suporte de cabos, o avanço e o guidão
forem montados corretamente, será possível
puxar a alça do cabo sem movimentos entre a
fivela e o guidão.

Com a guia de cabo na orientação correta,
encaixe primeiro as mangueiras do freio e
depois os cabos do desviador.

•	
Lado com tração: Mangueira do freio
traseiro; fio Di2.

•	
Lado com tração: Mangueira do freio
traseiro; cabo do desviador traseiro.

•	
Lado sem tração: Mangueira do freio
dianteiro.

• 	Lado sem tração: Mangueira do freio
dianteiro; cabo do desviador dianteiro.

2.

Deslize a guia de cabo para baixo na posição
no topo do orifício do tubo dianteiro.

3.

Deslize a guia de cabo para baixo na posição
no topo do orifício do tubo dianteiro.
Instale o parafuso e aperte-o até 1 Nm.

NOTA

O roteamento de estilo de moto
terá as mangueiras de freio trocadas.

3.

Instale o parafuso e aperte-o até 1 Nm.

ORIENTAÇÃO CORRETA

Instalar as alavancas de câmbio

1.
2.

ALÇA DO SUPORTE DE CABOS

4.

Com a guia de cabo na orientação correta,
encaixe primeiro as mangueiras do freio e
depois o fio Di2.

Roteie as mangueiras e os fios (Di2) ou cabos
(mecânicos) através do suporte de cabos.
A partir do suporte, roteie as linhas ao longo
das laterais esquerda e direita do guidão.

Se forem montados corretamente, não será
possível ver a aba do suporte de cabos na
parte inferior do avanço.

NOTA

Há diferentes tipos de suportes
para cabos para diferentes avanços, dependendo
da compatibilidade com Blendr. (PNs: W582439,
W584649, 600794.)

VISÃO DE BAIXO

NOTA

A Trek recomenda o uso do suporte
de cabos em avanços de 100 mm ou maiores.
Para avanços mais curtos do que 100 mm,
o suporte de cabos não fornece benefícios
adicionais.
12
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5

3.

4.

Rotear e instalar o avanço e o guidão

6

Instale as alavancas de câmbio do guidão no
local desejado.

ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE DA DOMANE

Componente

Valor de torque

Parafuso do limitador de corrente

3 Nm

Parafuso de quadro da vitrine do tubo inferior

1,2 Nm

Parafusos do suporte da bateria

0,3 Nm

Guia de cabo para parafusos do quadro

3 Nm

Parafuso do quadro IsoSpeed traseiro

8 Nm

Parafuso da guia de cabo do tubo superior

1 Nm

Parafusos de montagem do amortecedor

5 Nm

Movimento central

No máximo 50 Nm

Parafusos do suporte de ferramentas da porta de armazenamento

1 Nm

Parafuso do canote

7 Nm

Ajuste adequadamente o comprimento da
mangueira do freio e do conduíte para cabo da
alavanca de câmbio. O comprimento do cabo
deve ser suficiente para permitir que o guidão
gire livremente +/- 60°.

14
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7

8

INFORMAÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

APÊNDICE

4.

A. Instalar o IsoSpeed dianteiro

Especificações do guidão Di2 para referência

1.

Alavanca de
câmbio DS
para junção A

Alavanca de
câmbio NDS
para junção A

Alavanca de
câmbio DS
para junção B

Bateria para
junção B

FD para junção B

RD para junção B

300

1200

14001

300

400

600

Aplique graxa nos furos, bem como na face
interna e nos dois lados do tubo da caixa de
direção.

De dentro do desacoplador, insira um parafuso
no furo do lado tração para que o parafuso
aponte para o exterior do tubo da caixa de
direção.

NOTA

1 O comprimento do fio muda
conforme o tamanho do quadro, o comprimento
do avanço ou a largura do guidão. Todos os
outros comprimentos de fio permanecem os
mesmos, independentemente do tamanho do
quadro.

2.

5.

Instale uma arruela sobre cada rolamento no
desacoplador dianteiro IsoSpeed.

Aponte a extremidade da porca elíptica com o
chanfro no sentido do furo.

ALAVANCA DE CÂMBIO DIREITA
- PARA TERMINAL DE GUIDÃO
- PARA JUNÇÃO B

TERMINAL DE GUIDÃO
- PARA ALAVANCA DE CÂMBIO
ESQUERDA
- PARA ALAVANCA DE CÂMBIO DIREITA
ATRAVÉS DO GUIDÃO,
 ORIFÍCIO DE SAÍDA NO DESNÍVEL
ESQUERDO
SOB A FITA DO GUIDÃO

CÓDIGO DE CORES, SOMENTE PARA DESENHOS:
FREIO TRASEIRO = VERMELHO
FREIO DIANTEIRO = CINZA-ESCURO
FIO Di2 = CINZA-CLARO

JUNÇÃO B
- PARA ALAVANCA DE
CÂMBIO DIREITA
- PARA BATERIA
- PARA FD
- PARA RD

16

CHANFRO

3.

Aperte o desacoplador dianteiro IsoSpeed
entre dois dedos para segurar as arruelas
e cuidadosamente oriente-o para dentro da
cavidade no tubo da caixa de direção. Pare
quando os furos do desacoplador estiverem
alinhados com os furos no quadro.

6.

17

Coloque um dedo no interior do desacoplador
e empurre o parafuso para o lado de fora do
tubo da caixa de direção.

8

7.

8

Instalar o IsoSpeed dianteiro

9.

Rosqueie manualmente a porca elíptica
algumas voltas para A ESQUERDA para fixá-la
até a próxima etapa. Não lubrifique as roscas.

Posicione uma mão no lado oposto do tubo
da caixa de direção (9a) e com a outra, insira
a chave de torque na porca e aplique pressão
com as duas mãos até que a porca assente
no tubo da caixa de direção (9b). Em seguida,
gire no sentido horário, com uma pressão
firme (9c). Isso trará o parafuso no interior do
tubo da caixa de direção para a porca. Gire
até encostar, não aperte completamente.

9b
8.

Instalar o IsoSpeed dianteiro

12. Para apertar completamente, aplique uma

15. Abaixe o espaçador de pré-carga no

boa pressão girando a chave de torque. Isso
evitará que o parafuso dentro do desacoplador
gire e o puxará para a porca. Aperte até o
máximo de 8 Nm.

desacoplador para que a etiqueta
"ROLAMENTO" fique na parte superior e a
"MOLA" fique apontada para baixo.

NOTA Existem lados planos que se
alinham aos parafusos nos dois lados do
desacoplador.

9c
BEARING
SPRING

9a

A porca elíptica possui um formato oval e
corresponde ao formato oval do furo no tubo
da caixa de direção. Quando a porca elíptica
estiver apertada manualmente, alinhe a parte
ovalada da porca com a linha ranhurada do
tubo da caixa de direção.

13. Repita a etapa 12 para o outro lado.
14. Verifique se o desacoplador se movimenta
10

Repita as etapas 4 a 8 para o outro lado do
desacoplador.

livremente após a instalação. Se não se
mover livremente, solte e limpe as conexões,
aplique graxa e reinstale.

NOTA

Não se deve aplicar graxa no
conjunto IsoSpeed, exceto no chanfro superior,
em que o rolamento superior está posicionado.
Não aplique graxa no rolamento inferior, na
arruela ondulada, no anel dividido inferior ou no
espaçador.

LINHA
RANHURADA
CHANFRO

11. Repita a etapa 9 para o outro lado.

18
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8

8

Instalar o IsoSpeed traseiro

4.

B. Instalar o IsoSpeed traseiro

1.

Instale o conjunto do amortecedor no tubo
vertical. A orientação do amortecedor deve ser
para cima.

Limpe a superfície com
álcool ou desengraxante
similar e instale o
para-choque adesivo na
extremidade de avanço
da língua do canote.

7.

Instalar o IsoSpeed traseiro

10

Insira o parafuso pivô, a arruela, a arruela
ondulada e a porta no lado sem tração.

IMPORTANTE: A arruela e a arruela ondulada devem
estar no lado da cabeça do parafuso.

Instale o parafuso ou a arruela na extremidade
de avanço do desacoplador e aperte até o
torque especificado no adesivo.

CABEÇA DO
PARAFUSO
ARRUELA
ONDULADA

5.

Insira o canote IsoSpeed no quadro.
ARRUELA
PLANA

2.

8.

Segure o conjunto do amortecedor no lugar
e instale dois parafusos M4. Aperte os
parafusos até 5 Nm.

11. Aperte o parafuso de ajuste do amortecedor.
Aperte o parafuso até o torque de 8 Nm. Use
a chave de torque no lado de 8 mm, não no
lado de 6 mm.

NOTA

Certifique-se de que o parafuso de
ajuste do amortecedor esteja recuado.

6.

Posicione o ilhó no local adequado do quadro.

9.

3.

Instale a parte deslizante na língua do canote.

Posicione o ilhó do IsoSpeed sobre o topo do
canote.
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Montar e instalar a porta de armazenamento DT

3.

C. Montar e instalar a porta de
armazenamento DT

A partir do interior, coloque a mola ondulada
sobre o eixo da alavanca.

6.

Manual edeinstalar
Montar
serviçoaDomane
porta de2020
armazenamento DT

9.

Pressione o pino para que fique alinhado à
asa.

PEÇAS NECESSÁRIAS:

2

1

Se equipado com uma multiferramenta
Bontrager, empurre a ferramenta para dentro
do suporte a partir do lado não ranhurado até
que se encaixe no lugar.

7

3
5

4
8
6

1.
2.
3.
4.
5.

Arruela ondulada
Arruela plana
Alavanca
Pino
Asas

1.

4.

6. Porta de
armazenamento
7. Parafusos (2)
8. Tampa da asa/Suporte
de ferramentas

Coloque a asa sobre o eixo da alavanca com
as nervuras da asa visíveis.

7.

Ajuste a aba do suporte de ferramentas no
canal da porta.

10. Para liberar a ferramenta, empurre-a na

ranhura e puxe-a do lado oposto do suporte.
Empurre a ferramenta para fora em um ângulo
de aproximadamente 45°.

Pré-carregue o pino na asa.
PRESSIONE
AQUI

NOTA

Certifique-se de que o pino não
seja pressionado no orifício no meio das asas.

PUXE AQUI

5.

2.

Alinhe os orifícios do eixo e a asa à alavanca
na posição fechada e a asa perpendicular à
linha da caramanhola.

8.

Instale e aperte os dois parafusos até o
torque de 1 Nm.

Posicione a arruela plana no eixo da alavanca.
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Manual de
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central2020
T47

2.

4.

E. Instale o paralama dianteiro

D. Instale o movimento central T47

1.

Manualos
Instale
deparalamas
serviço Domane 2020

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Engraxe as roscas do quadro

Use o parafuso com Loctite para prender o
paralamas na parte inferior da coroa do garfo.

• Chave Allen de 4 mm, haste longa,
cabeça redonda

Comece rosqueando o movimento central no
quadro com a mão:

• Loctite Blue 242

• Lado com tração: roscas contrárias
(rosca à esquerda)

A Trek recomenda o uso de paralamas
Bontrager.

• Lado sem tração: roscas normais
(roscas à direita)

Modelos Domane SL, SLR e LT

1.
2.

Remova o parafuso de fixação ou o bujão de
plástico de baixo da coroa do garfo.

5.

Remova os dois parafusos da aba de
montagem do paralamas e remova a aba.

Use as instruções que acompanham o
paralamas para concluir a instalação.

Modelos Domane HP

1.

3.

2.

Use a ferramenta de instalação específica
no movimento central para apertar o suporte
com torque especificado OEM. Não exceda o
máximo de 50Nm.

Remova o parafuso de fixação ou o bujão de
plástico da parte traseira do garfo.
Se o parafuso de montagem superior tiver
sido usado antes ou o parafuso não tiver
adesivo, aplique Loctite Blue 242 novo para
revestir as roscas.

NOTA

3.

Os parafusos incluídos no seu
paralamas Bontrager terão o Loctite pré-aplicado.

Se o parafuso de montagem superior tiver
sido usado antes ou o parafuso não tiver
adesivo, aplique Loctite Blue 242 novo para
revestir as roscas.

3.
4.

NOTA

Dobre a aba do paralama conforme necessário
para melhor encaixar no ângulo do garfo.
Use o parafuso com Loctite para prender o
paralamas na parte traseira do garfo.

Os parafusos incluídos no seu
paralamas Bontrager terão o Loctite pré-aplicado.
O parafuso de montagem superior deve ser do
tipo de cabeça abaulada e ter pelo menos 0,5
pol, (12,7 mm) de comprimento.

5.
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Use as instruções que acompanham o
paralamas para concluir a instalação.
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Gráfico do paralamas traseiro
Código da
Peça

Descrição

W575637.

Tamanho do Quadro
Domane SL

Domane SLR

Domane+ LT

56 – 62

56 – 62

56 – 62

44 – 54

52 – 54

52 – 54

47 – 50

50.

Domane+ HP

Montagem central voltado para
baixo
W575637.

Montagem central voltado para
cima
W595608.

Suporte do paralamas pequeno
W592674.

56 – 60

Espaçadores ou suportes
instalados fora da ponte do
paralamas / dentro da escora
vertical.
W592674.

52 – 54

Espaçadores ou suportes
instalados dentro da ponte
do paralamas / debaixo da
cabeça do parafuso.
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